
Ο Λόγος τοσ Κολοκοτρώνη στην Πνύκα 

 

 

Η Πνύκα (η Πνύξ, ηηρ Πνςκόρ ή Πςκνόρ) είναι η θέζη - πεπιοσή όπος ζςγκαλούνηαν η 

Δκκληζία ηος δήμος, δηλαδή η ζςνέλεςζη ηυν Αθηναίυν, ζηην Απσαία Αθήνα, από ηον 6ο 

αιώνα μέσπι ηο ηέλορ ηος 4ος αιώνα π.Χ.. Βπίζκεηαι ζηο μέζον ηηρ καηά διεύθςνζη βοππά-

νόηος λοθοζειπάρ ένανηι και δςηικά ηηρ Ακπόποληρ και μεηαξύ ηυν ακπαίυν ςτυμάηυν, ηος 

λόθος Νςμθών (βόπειο άκπο) και λόθος Μοςζών ή Φιλοπάππος (νόηιο άκπο). 

Η θέζη ηος απσαιολογικού αςηού σώπος έσει επιβεβαιυθεί από μαπμάπινη επιγπαθή ηος 

5ος αιώνα π.Χ. Από ηο ηέλορ ηος 4ος αιώνα ο σώπορ παπέμενε μόνο ιεπόρ, αθού οι 

ζςνελεύζειρ ηυν Αθηναίυν μεηαθέπθηκαν ζηο Γιονςζιακό θέαηπο. 

Από ηο απσαίο βήμα ηος ιεπού σώπος αςηού αγόπεςζαν ζποςδαίοι πολιηικοί, ζηπαηηγοί 

και πήηοπερ όπυρ ο Θεμιζηοκλήρ, ο Απιζηείδηρ, ο Πεπικλήρ, ο Γημοζθένηρ, ο Αιζσίνηρ αλλά 

και ζηη ζύγσπονη εποσή ο Θεόδυπορ Κολοκοηπώνηρ. 
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Ομιλία ππορ ηούρ Γςμναζιόπαιδερ ζηην Πνύκα 

εξεθωνήθη ςπό ηος ζηπαηηγού ηη 8ῃ Οκηωβπίος 1838 

και εδημοζιεύθη ειρ ηην εθημεπίδα «Αιών» ηη 13ῃ Νοεμβπίος 1838. 

 

 

 Αποηελεί ηην πνεςμαηική παπακαηαθήκη ηος Γέπος ηος Μυπιά ππορ ηη νέα γενιά. 

Δκθυνήθηκε ζηιρ 8 Οκηυβπίος 1838 ζηην Πνύκα και ππυηοδημοζιεύηηκε ζηιρ 13 Νοεμβπίος 

1838 ζηην αθηναφκή εθημεπίδα «Αιών», πος εξέδιδε ο ιζηοπικόρ Ιυάννηρ Φιλήμυν. 

 Σηιρ 7 Οκηυβπίος 1838 ο γηπαιόρ ζηπαηηγόρ και εν ενεπγεία Σύμβοςλορ 

Δπικπαηείαρ Θεόδυπορ Κολοκοηπώνηρ, επιζκέθθηκε ηο Βαζιλικό Γςμνάζιο ηηρ Αθήναρ (νςν 

1ο Ππόηςπο Πειπαμαηικό Γςμνάζιο Αθήναρ) για να παπακολοςθήζει ηη διδαζκαλία ηος 

γςμναζιάπση Γευπγίος Γενναδίος (1784-1854) για ηον Θοςκςδίδη. 

 Τόζο ενηςπυζιάζηηκε από ηην «παπάδοζιν ηος πεπαιδεςμένος γςμναζιάπσος και από 

ηην θέαν ηοζούηυν μαθηηών», ώζηε εξέθπαζε ηην επιθςμία να μιλήζει και ο ίδιορ ππορ ηοςρ 

μαθηηέρ. Την ππόηαζή ηος απεδέσθη ο Γεννάδιορ και λόγυ ηηρ ζηενόηηηαρ ηος σώπος και ηος 

πλήθοςρ ηυν μαθηηών η ομιλία ηος Θεόδυπος Κολοκοηπώνη οπίζθηκε για ηιρ 10 ηο ππυί ηηρ 

8ηρ Οκηυβπίος 1838 ζηην Πνύκα. 

 Το γεγονόρ μαθεύηηκε ζηη μικπά ηόηε Αθήνα και εκηόρ από ηοςρ μαθηηέρ, πλήθορ 

ανθπώπυν «διαθόπυν επαγγελμάηυν και ηάξευν» ζςνέππεςζε ζηην Πνύκα ηο ππυί ηηρ 8ηρ 

Οκηυβπίος για να ακούζει ηον ηγέηη ηηρ Δπανάζηαζηρ ηος '21. Ξαθνικά, ζηον σώπο ηηρ 

ομιλίαρ εμθανίζθηκε «ζμήνορ συποθςλακήρ», αποθαζιζμένο να διαλύζει ηη ζςγκένηπυζη, 

επειδή πποθανώρ, υρ βαζιλικόηεπο ηος βαζιλέυρ Όθυνα, ηη θεώπηζε ανηικαθεζηυηική. Όμυρ, 

μεηά ηη διαβεβαίυζη ηος γςμναζιάπση και ηυν καθηγηηών για ηο «αθώο ηηρ ππάξευρ», οι 

συποθύλακερ αποσώπηζαν και η ομιλία έγινε κανονικά. 

 Άλλυζηε, ο Κολοκοηπώνηρ δεν αποηελούζε κίνδςνο για ηη δςναζηεία, αθού ηα είσε 

βπει με ηον Όθυνα και καηείσε μάλιζηα ηο αξίυμα ηος Σςμβούλος ηηρ Δπικπαηείαρ, δηλαδή 

ηος πολιηικού ζςμβούλος ηος βαζιλιά. (Το Σςμβούλιο ηηρ Δπικπαηείαρ εκείνηρ ηηρ εποσήρ, 

πος ήηαν πολιηικό ζώμα, δεν ππέπει να ζςγσέεηαι με ηο ζημεπινό Σςμβούλιο ηηρ Δπικπαηείαρ, 

πος είναι δικαζηικόρ ζσημαηιζμόρ.) 



Eδημοζιεύθη ειρ ηην εθημεπίδα «ΑΙΩΝ» ειρ ηαρ  13 Νοεμβπίος 

1838 με ηο ακόλοςθον σπονικόν: 

 

    «Καηά ηελ 7 'Οθησβξίνπ ν ζηξαηεγόο Θ. Κνινθνηξώλεο, ζύκβνπινο 

ελ ελεξγεία, επηζθεθζείο ην Διιεληθόλ Γπκλάζηνλ ηεο θαζέδξαο 

εθξνάζζε κίαλ θαη εκίζεηαλ ώξαλ ηνλ πεπαηδεπκέλνλ γπκλαζηάξρελ θ. 

Γελλάδηνλ παξαδίδνληα. Δλζνπζηαζζείο θαη από ηελ παξάδνζηλ θαη από 

ηελ ζέαλ ηνζνύησλ καζεηώλ είπε πξνο ηνλ Γελλάδηνλ, ηελ νπνίαλ 

ζπλέιαβελ επηζπκίαλ ηνπ λα νκηιήζε, εη δπλαηόλ, θαη ν ίδηνο πξνο ηνπο 

λένπο καζεηάο. Σελ πξόηαζίλ ηνπ απηήλ απεδέρζε ν θ. Γπκλαζηάξρεο κε 

ηελ κεγαιπηέξαλ επραξίζηεζαλ θαη πξνζδηόξηζε ηελ 10ελ ώξαλ ηεο 

επηνύζεο σο εκέξαο ενξηαζίκνπ. Αιιά ην πιήζνο ησλ καζεηώλ θαη ή 

ζηελόηεο ηνπ Γπκλαζίνπ παξεθίλεζε ηνπο δηδαζθάινπο λα εμέιζσζηλ εηο 

ηελ Πλύθα, σο κέξνο επξύρσξνλ θαη κεκαθξπζκέλνλ νπσζνύλ. Σελ 

επαύξηνλ, δπν απεζηαικέλνη καζεηαί επξνζθάιεζαλ από ηεο νηθίαο ηνπ 

ηνλ ζηξαηεγόλ Κνινθνηξώλελ εηο ηελ Πλύθα. Οη θάηνηθνη ησλ Αζελώλ 

εγλόνπλ κέρξηο εθείλεο ηεο ζηηγκήο ηελ πεξίζηαζηλ ηαύηελ. Άκα ή θήκε 

δηεδόζε, ζπλέξξεπζε πιήζνο δηαθόξσλ επαγγεικάησλ θαη ηάμεσλ 

άλζξσπνη. Ο δε ζηξαηεγόο Κνινθνηξώλεο, πεξηηξηγπξηζκέλνο θαη από 

ηνπο καζεηάο θαη από ηνύηνπο επί ηνπ βήκαηνο ηεο Πλπθόο νκίιεζε ηνλ 

αθόινπζνλ ιόγνλ, ηνπ νπνίνπ εγγπώκεζα ην αθξηβέο, θαζ' όζνλ 

δπλάκεζα λα ελζπκεζώκελ». 

 

 



Ο Λόγος τοσ  Κολοκοτρώνη  στην  Πνύκα 

Παηδηά κνπ!  

 Δηο ηνλ ηόπν ηνύην, νπνύ εγώ παηώ ζήκεξα, επαηνύζαλ θαη 

εδεκεγνξνύζαλ ηνλ παιαηό θαηξό άλδξεο ζνθνί, θαη άλδξεο κε ηνπο 

νπνίνπο δελ είκαη άμηνο λα ζπγθξηζώ θαη νύηε λα θζάζσ ηα ίρλε ησλ. 

Δγώ επηζπκνύζα λα ζαο ηδώ, παηδηά κνπ, εηο ηελ κεγάιε δόμα ησλ 

πξνπαηόξσλ καο, θαη έξρνκαη λα ζαο εηπώ, όζα εηο ηνλ θαηξό ηνπ 

αγώλνο θαη πξν απηνύ θαη ύζηεξα απ' απηόλ ν ίδηνο επαξαηήξεζα, θαη 

απ' απηά λα θάκσκε ζπκπεξαζκνύο θαη δηα ηελ κέιινπζαλ επηπρίαλ ζαο, 

κνινλόηη ν Θεόο κόλνο εμεύξεη ηα κέιινληα. Καη δηα ηνπο παιαηνύο 

Έιιελαο, νπνίαο γλώζεηο είραλ θαη πνία δόμα θαη ηηκήλ έραηξαλ θνληά 

εηο ηα άιια έζλε ηνπ θαηξνύ ησλ, νπνίνπο ήξσαο, ζηξαηεγνύο, 

πνιηηηθνύο είραλ, δηα ηαύηα ζαο ιέγνπλ θαζ' εκέξαλ νη δηδάζθαινί ζαο 

θαη νη πεπαηδεπκέλνη καο. Δγώ δελ είκαη αξθεηόο. αο ιέγσ κόλνλ πσο 

ήηαλ ζνθνί, θαη από εδώ επήξαλ θαη εδαλείζζεζαλ ηα άιια έζλε ηελ 

ζνθίαλ ησλ. 

 Δηο ηνλ ηόπνλ, ηνλ νπνίνλ θαηνηθνύκε, εθαηνηθνύζαλ νη παιαηνί 

Έιιελεο, από ηνπο νπνίνπο θαη εκείο θαηαγόκεζα θαη ειάβακε ην όλνκα 

ηνύην. Απηνί δηέθεξαλ από εκάο εηο ηελ ζξεζθείαλ, δηόηη επξνζθπλνύζαλ 

ηεο πέηξεο θαη ηα μύια. Αθνύ ύζηεξα ήιζε ζηνλ θόζκν ν Χξηζηόο, νη ιανί 

όινη επίζηεπζαλ εηο ην Δπαγγέιηό ηνπ, θαη έπαπζαλ λα ιαηξεύνπλ ηα 

είδσια. Γελ επήξε καδί ηνπ νύηε ζνθνύο νύηε πξνθνκκέλνπο, αιι' 

απινύο αλζξώπνπο, ρσξηθνύο θαί ςαξάδεο, θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Αγίνπ 

Πλεύκαηνο έκαζαλ όιεο ηεο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ, νη νπνίνη, κνινλόηη 



όπνπ θαη αλ έβξηζθαλ ελαληηόηεηεο θαη νη βαζηιείο θαη νη ηύξαλλνη ηνπο 

θαηέηξεραλ, δελ εκπόξεζε θαλέλαο λα ηνπο θάκε ηίπνηα. Απηνί 

εζηεξέσζαλ ηελ πίζηηλ. 

 Οη παιαηνί Έιιελεο, νη πξόγνλνί καο, έπεζαλ εηο ηελ δηρόλνηα θαη 

εηξώγνληαλ κεηαμύ ηνπο, θαη έηζη έιαβαλ θαηξό πξώηα νη Ρσκαίνη, 

έπεηηα άιινη βάξβαξνη θαί ηνπο ππόηαμαλ. Ύζηεξα ήιζαλ νη 

Μνπζνπικάλνη θαη έθακαλ ό,ηη εκπνξνύζαλ, δηα λα αιιάμε ν ιαόο ηελ 

πίζηηλ ηνπ. Έθνςαλ γιώζζεο εηο πνιινύο αλζξώπνπο, αιι' εζηάζε 

αδύλαην λα ην θαηνξζώζνπλ. Σνλ έλα έθνπηαλ, ν άιινο ην ζηαπξό ηνπ 

έθακε. αλ είδε ηνύην ν ζνπιηάλνο, δηόξηζε έλα βηηζεξέ [αληηβαζηιέα], 

έλαλ παηξηάξρε, θαί ηνπ έδσζε ηελ εμνπζία ηεο εθθιεζίαο. Απηόο θαη ν 

ινηπόο θιήξνο έθακαλ ό,ηη ηνπο έιεγε ν ζνπιηάλνο. Ύζηεξνλ έγηλαλ νη 

θνηδακπάζεδεο [πξνεζηνί] εηο όια ηα κέξε. Ζ ηξίηε ηάμε, νη έκπνξνη θαη 

νη πξνθνκκέλνη, ην θαιύηεξν κέξνο ησλ πνιηηώλ, κελ ππνθέξλνληεο ηνλ 

δπγό έθεπγαλ, θαη νη γξακκαηηζκέλνη επήξαλ θαη έθεπγαλ από ηελ 

Διιάδα, ηελ παηξίδα ησλ, θαη έηζη ν ιαόο, όζηηο ζηεξεκέλνο από ηα κέζα 

ηεο πξνθνπήο, εθαηήληεζελ εηο αζιίαλ θαηάζηαζε, θαη απηή αύμαηλε 

θάζε ήκεξα ρεηξόηεξα· δηόηη, αλ επξίζθεην κεηαμύ ηνπ ιανύ θαλείο κε 

νιίγελ κάζεζε, ηνλ ειάκβαλε ν θιήξνο, όζηηο έραηξε πξνλόκηα, ή 

εζύξεην από ηνλ έκπνξν ηεο Δπξώπεο σο βνεζόο ηνπ ή εγίλεην 

γξακκαηηθόο ηνπ πξνεζηνύ. Καη κεξηθνί κελ ππνθέξνληεο ηελ ηπξαλλίαλ 

ηνπ Σνύξθνπ θαη βιέπνληαο ηεο δόμεο θαη ηεο εδνλέο νπνύ αλειάκβαλαλ 

απηνί, άθελαλ ηελ πίζηε ηνπο θαη εγίλνλην Μνπζνπικάλνη. Καί 

ηνηνπηνηξόπσο θάζε ήκεξα ν ιαόο ειίγλεπε θαί επηώραηλε.  



 Δηο απηήλ ηελ δπζηπρηζκέλε θαηάζηαζε κεξηθνί από ηνπο θπγάδεο 

γξακκαηηζκέλνπο εκεηάθξαδαλ θαη έζηειλαλ εηο ηελ Διιάδα βηβιία, θαη 

εηο απηνύο πξέπεη λα ρξσζηνύκε επγλσκνζύλε, δηόηη επζύο νπνύ θαλέλαο 

άλζξσπνο από ην ιαό εκάλζαλε ηα θνηλά γξάκκαηα, εδηάβαδελ απηά ηα 

βηβιία θαη έβιεπε πνίνπο είρακε πξνγόλνπο, ηη έθακελ ν Θεκηζηνθιήο, ν 

Αξηζηείδεο θαη άιινη πνιινί παιαηνί καο, θαη εβιέπακε θαη εηο πνίαλ 

θαηάζηαζε επξηζθόκεζα ηόηε. Όζελ καο ήιζελ εηο ην λνπ λα ηνπο 

κηκεζνύκε θαη λα γίλνπκε επηπρέζηεξνη. Καη έηζη έγηλε θαη επξνόδεπζελ 

ε Δηαηξεία. 

    Όηαλ απνθαζίζακε λα θάκσκε ηελ Δπαλάζηαζε, δελ 

εζπιινγηζζήθακε νύηε πόζνη είκεζα νύηε πσο δελ έρνκε άξκαηα νύηε όηη 

νη Σνύξθνη εβαζηνύζαλ ηα θάζηξα θαη ηαο πόιεηο νύηε θαλέλαο θξόληκνο 

καο είπε «πνύ πάηε εδώ λα πνιεκήζεηε κε ζηηαξνθάξαβα βαηζέια», αιιά 

σο κία βξνρή έπεζε εηο όινπο καο ε επηζπκία ηεο ειεπζεξίαο καο, θαη 

όινη, θαη ν θιήξνο καο θαη νη πξνεζηνί θαη νη θαπεηαλαίνη θαη νη 

πεπαηδεπκέλνη θαη νη έκπνξνη, κηθξνί θαη κεγάινη, όινη εζπκθσλήζακε 

εηο απηό ην ζθνπό θαη εθάκακε ηελ Δπαλάζηαζε. 

 Δηο ηνλ πξώην ρξόλν ηεο Δπαλαζηάζεσο είρακε κεγάιε νκόλνηα 

θαη όινη εηξέρακε ζύκθσλνη. Ο έλαο επήγελ εηο ηνλ πόιεκν, ν αδειθόο 

ηνπ έθεξλε μύια, ε γπλαίθα ηνπ εδύκσλε, ην παηδί ηνπ εθνπβαινύζε ςσκί 

θαη κπαξνπηόβνια εηο ην ζηξαηόπεδνλ θαη εάλ απηή ε νκόλνηα 

εβαζηνύζε αθόκε δύν ρξόλνπο, εζέιακε θπξηεύζεη θαη ηελ Θεζζαιία θαη 

ηελ Μαθεδνλία, θαη ίζσο εθζάλακε θαη έσο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

Σόζνλ ηξνκάμακε ηνπο Σνύξθνπο, νπνύ άθνπγαλ Έιιελα θαη έθεπγαλ 

ρίιηα κίιηα καθξά. Δθαηόλ Έιιελεο έβαδαλ πέληε ρηιηάδεο εκπξόο, θαη 



έλα θαξάβη κηαλ άξκάδα. Άιιά δελ εβάζηαμε! 

 Ήιζαλ κεξηθνί θαη εζέιεζαλ λα γέλνπλ κπαξκπέξεδεο εηο ηνπ 

θαζίδε ην θεθάιη. Μαο πνλνύζε ην κπαξκπέξηζκά ηνπο. Μα ηη λα 

θάκνκε; Δίρακε θαη απηνπλώλ ηελ αλάγθε. Από ηόηε ήξρηζελ ε δηρόλνηα 

θαη εράζε ε πξώηε πξνζπκία θαη νκόλνηα. Καη όηαλ έιεγεο ηνλ Κώζηα 

λα δώζεη ρξήκαηα δηά ηαο αλάγθαο ηνπ έζλνπο ή λα ππάγεη εηο ηνλ 

πόιεκν, ηνύηνο επξόβαιιε ηνλ Γηάλλε. Καη κ' απηόλ ηνλ ηξόπν θαλείο 

δελ ήζειε νύηε λα ζπλδξάκεη νύηε λα πνιεκήζεη. Καη ηνύην εγίλεην, 

επεηδή δελ είρακε έλα αξρεγό θαη κίαλ θεθαιή. Άιιά έλαο έκπαηλε 

πξόεδξνο έμη κήλεο, εζεθώλεην ν άιινο θαη ηνλ έξηρλε θαη εθάζεην 

απηόο άιινπο ηόζνπο, θαη έηζη ν έλαο ήζειε ηνύην θαη ν άιινο ην άιιν. 

Ηζσο όινη εζέιακε ην θαιό, πιελ θαζέλαο θαηά ηελ γλώκε ηνπ. Όηαλ 

πξνζηάδνπλε πνιινί, πνηέ ην ζπίηη δελ ρηίδεηαη νύηε ηειεηώλεη. Ο έλαο 

ιέγεη όηη ε πόξηα πξέπεη λα βιέπεη εηο ην αλαηνιηθό κέξνο, ν άιινο εηο ην 

αληηθξηλό θαη ν άιινο εηο ηνλ Βνξέα, ζαλ λα ήηνλ ην ζπίηη εηο ηνλ 

αξακπά θαη λα γπξίδεη, θαζώο ιέγεη ν θαζέλαο. Με ηνύην ηνλ ηξόπν δελ 

θηίδεηαη πνηέ ην ζπίηη, αιιά πξέπεη λα είλαη έλαο αξρηηέθησλ, νπνύ λα 

πξνζηάδεη πσο ζα γελεί. Παξνκνίσο θαη εκείο ερξεηαδόκεζα έλαλ 

αξρεγό θαη έλαλ αξρηηέθηνλα, όζηηο λα πξνζηάδεη θαη νη άιινη λα 

ππαθνύνπλ θαη λα αθνινπζνύλ. Αιι' επεηδή είκεζα εηο ηέηνηα θαηάζηαζε, 

εμ αηηίαο ηεο δηρόλνηαο, καο έπεζε ε Σνπξθηά επάλσ καο θαη θνληέςακε 

λα ραζνύκε, θαη εηο ηνπο ζηεξλνύο επηά ρξόλνπο δελ θαηνξζώζακε 

κεγάια πξάγκαηα. 

 Δηο απηή ηελ θαηάζηαζε έξρεηαη ν βαζηιεύο, ηα πξάγκαηα 

εζπράδνπλ θαη ην εκπόξην θαη ή γεσξγία θαη νη ηέρλεο αξρίδνπλ λα 



πξννδεύνπλ θαη κάιηζηα ή παηδεία. Απηή ε κάζεζηο ζα καο απμήζεη θαη 

ζα καο επηπρήζεη. Αιιά δηά λα απμήζνκελ, ρξεηάδεηαη θαη ε ζηεξέσζηο 

ηεο πνιηηείαο καο, ε όπνία γίλεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Θξόλνπ. Ο βαζηιεύο καο είλαη λένο θαη ζπκκνξθώλεηαη 

κε ηνλ ηόπν καο, δελ είλαη πξνζσξηλόο, αιι' ε βαζηιεία ηνπ είλαη 

δηαδνρηθή θαη ζα πεξάζεη εηο ηα παηδηά ησλ παηδηώλ ηνπ, θαη κε απηόλ θη 

εζείο θαη ηα παηδηά ζαο ζα δήζεηε. Πξέπεη λα θπιάμεηε ηελ πίζηε ζαο θαη 

λα ηελ ζηεξεώζεηε, δηόηη, όηαλ επηάζακε ηα άξκαηα είπακε πξώηα ππέξ 

πίζηεσο θαη έπεηηα ππέξ παηξίδνο. Όια ηα έζλε ηνπ θόζκνπ έρνπλ θαη 

θπιάηηνπλ κηα Θξεζθεία. Καη απηνί, νη Δβξαίνη, νη όπνίνη θαηαηξέρνλην 

θαη κηζνύλην θαη από όια ηα έζλε, κέλνπλ ζηαζεξνί εηο ηελ πίζηε ηνπο. 

 Δγώ, παηδηά κνπ, θαηά θαθή κνπ ηύρε, εμ αηηίαο ησλ πεξηζηάζεσλ, 

έκεηλα αγξάκκαηνο θαη δηα ηνύην ζαο δεηώ ζπγρώξεζε, δηόηη δελ νκηιώ 

θαζώο νη δάζθαινη ζαο. αο είπα όζα ν ίδηνο είδα, ήθνπζα θαη 

εγλώξηζα, δηα λα σθειεζήηε από ηα απεξαζκέλα θαη από ηα θαθά 

απνηειέζκαηα ηεο δηρνλνίαο, ηελ νπνίαλ λα απνζηξέθεζζε, θαη λα έρεηε 

νκόλνηα. Δκάο κε καο ηεξάηε πιένλ. Σν έξγν καο θαη ν θαηξόο καο 

επέξαζε. Καη αη εκέξαη ηεο γελεάο, ε νπνία ζαο άλνημε ην δξόκν, ζέινπλ 

κεη' νιίγνλ πεξάζεη. Σελ εκέξα ηεο δσήο καο ζέιεη δηαδερζή ε λύθηα ηνπ 

ζαλάηνπ καο, θαζώο ηελ εκέξαλ ησλ Αγίσλ Αζσκάησλ ζέιεη δηαδερζή ε 

λύθηα θαη ε απξηαλή ήκεξα. Δηο εζάο κέλεη λα ηζάζεηε θαη λα ζηνιίζεηε 

ηνλ ηόπν, νπνύ εκείο ειεπζεξώζακε· θαη, δηα λα γίλε ηνύην, πξέπεη λα 

έρεηε σο ζεκέιηα ηεο πνιηηείαο ηελ νκόλνηα, ηελ ζξεζθεία, ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ Θξόλνπ θαη ηελ θξόληκνλ ειεπζεξία. 

 



Σειεηώλσ ην ιόγν κνπ. 

 

 Εήησ ν Βαζηιεύο καο Όζσλ! 

Εήησ νη ζνθνί δηδάζθαινη! 

Εήησ ε Διιεληθή Νενιαία! 

 

ζει. 20, πεξηνδ. «Διιεληθή Ηζηνξία» 

 


